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POHĽAD Z LÚKY NA FARU POHĽAD NA SÚČASTNÉ PARKOVISKO PRI FARE POHĽAD NA LÚKY Z FARY

PÔDORYSY A REZY NAVRHOVANÝCH BUNIEK

A1 základná obytná bunka B kuchyňka pre ubytovaných C sklad pre bicykle a lyžiarky  D1 wc / sprchy muži D2 wc / sprchy ženy

A2 bezbarierové ubytovanie E kaviareň na predpolí fary

AXONOMETRIA ZÁKLADNEJ OBYTNEJ BUNKY

rez C-C'rez B-B'rez A-A'

10 30 50m

SITUÁCIA

1 3 6m

Filozofiou môjho návrhu je vytvoriť miesto pre stretávanie sa ľudí z obce, okolia, ale aj turistov. Vytvorením
ubytovacích buniek, ktoré nenarúšajú charakter prírody a refiéf terénu. K bunkám je vytvorené zázemie formou
hygieny resp. spŕch a wécok pre mužou aj ženy. Jedna bunká je venovaná pre ľudí, ktorý sú telestne postihnutý.
K ubytovaniu patrí malá kuchňka umietnená pod farou. Do tej majú vstup len ubytovaný a môžu si tam navariť
alebo môže plniť funkciu spoločenskéj miestnosti pre ubytovaných. Vyššie na predpolí fary je umiestená
kaviareň, ktorá svojím vzhľad pripomína ostatné bunky, ale jej pôdorys pokračuje pod terénom.
Kaviareň slúži pre pútnikov a náštevníkov obce ako aj fary a jej okolia.

Ubytovacia bunka - tvorí základný modul celého návrhu vychádzajúci z rozmerov
človeka ( posteľ, kachle). Rozmer bunky je 3x3m. Od tohoto rozmeru sa odvýjajú
všetky ostatné bunky násobením  v module po 3m. Ubytovacia bunka je plne
zariadená sklápaciou postelou rozdelenou na dve časti. Po ňou lavica so
stolom a skrinky na odloženie oblečenia či sušenie mokrého po
bežkovaní. Solitérom v miestnosti tvoria kachle, ktoré bunke
pridávajú na atmosfére.

SHELTERS
REGENERATION OF THE OLD RECTORY HOUSE

PĚNČÍN - KRÁSNA REGION, CZECH REPUBLIC

fara

Kittlov dom

kostol sv. Jozefa

ubytovanie hygiena kaviareň

E

fara

A2
D1

C

KAVIAREŇ

SKLAD

WC ŽENY

WC MUŽI

SKLAD
UPRATOVAČKY

WC TELESNE
POSTIHNUTÝ

ŠATŇA
ZAMESTNANCI

SKLAD

A1

A1

B

D2

Konštrukcia celej bunky pozostavá zo stien z CLT panelov,
 ktoré sú položené na „základovú” konštrukciu. Tú tvoria

základové oceľové vrty, ktoré sú výhodné rýchlou aplikáciou,veľmi
dobrou únostnosťou a hlavne šetrnosť k pozemku. Na tie sa položí

cementovláknitá doska a hydroizolácia s tepelnou izoláciou. Na strešnú
konštrukciu sa použije stropný CLT panel, na ktorom je tepelná izolácia

s hydroizolácioua vegetačný zásobník so sukulentmi.


